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до
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
ПО ГОРИТЕ - гр .....................

Относно: Подобряване на работата на регионалните дирекции по горите по
управлението, стопанисването и контрола в недържавните гори
На 17-18 март т.г. в с. Чифлик, Ловешка област бе проведено Национално работно
съвещание по проблемите на управлението и стопанисването на недържавните гори. Направен
бе анализ на състоянието на недържавното горско стопанство за периода от 2001г. до днес,
дискутирани бяха възникналите проблеми, в т.ч. от превишаване правомощията на държавната
администрация, направени бяха и конкретни предложения за повишаване на капацитета на
държавната администрация в работата й по обслужването на недържавните горски собственици
при сега действащото законодателство, както и бе обоснована необходимостта от някои
промени в нормативната уредба. В хода на дискусиите бяха изяснени и функциите на контрол
от регионалните дирекции по горите по изпълнение на дейностите в горския фонд - собственост
на физически, юридически лица и общини, регламентирани с чл.23, ал.1 от Закона за горите. В
тази връзка следва да бъдат предприети действия за подобряване на организацията на работата
по обслужване и консултация на собствениците в следните насоки:
• Да се направи подробен анализ на административния капацитет, финансовите средства
/административни, технически услуги, консултации и услуги на място в имота и пр./,
транспортни, и други разходи, необходими за осигуряване на ефективно обслужване на
собствениците на недържавни гори и представи в ДАГ.
• В рамките на одобрените длъжностни разписания всяка РДГ следва да определи и
назначи оптималния брой от специалисти за обслужване и консултиране на
собствениците на недържавни гори в териториалния си обхват на дейност. Броят на
необходимите специалисти да бъде определен след направен подробен анализ на
структурата на собствеността, като се съобрази с броя на собствениците, броя на
имотите, размера и разпокъсаността на недържавните гори и пр. При вземането на
решение за определяне на щатните служители да се имат предвид специфичните
условия в района. С цел по-доброто обслужване, както и за близост до собствениците,
местоработата на тези служители да бъде съобразена с териториалното разпределение
на недържавните гори. За специалистите да бъдат изготвени длъжностни
характеристики с изрично разписани задължения и отговорности, съгласувани с
Държавната агенция по горите.

• Да се предприеме разяснителна кампания относно управлението и стопанисването на
недържавните гори в съответствие с изискванията на Закона за горите, популяризиране
на възможностите за обслужване на собствениците, включително и разясняване на
условията за предоставяне по договор на недържавни гори за управление от ДГС/ДЛС,
както и извършване на други услуги от държавните структури.
• Да се завиши контролът и изискванията към ДГС и ДЛС за създаване на по-добра
организация по съхраняване и ползването на документацията за недържавните гори регистри, досиета за частните гори, стриктно водене на документите по дърводобива от
недържавните гори, книгите за ползване и пр.
• Да се завиши контролът по спазване на нормативните изисквания при приемането на
заявления за ползване от недържавните гори, и особено на прилаганите задължителни
документи съгласно хипотезите по чл.86, ал.9 и 10 от ППЗГ.

• Да се проведат от РДГ в кратък срок опреснителни курсове за разясняване начина на
воденето на документацията за недържавните гори, както и за разясняване на
контролните функции на дирекциите спрямо ДГС и ДЛС.
• Да се изяснят въпросите, по които е необходимо допълнително обучение с оглед
повишаването на капацитета на администрацията в РДГ.
Контролът по изпълнение на указанията възлагам на директора на регионалната
дирекция по горите.

